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marr
a.
não
se
tem
propagndo por outros ctn da¡ collecta das mem““ senhoras.
o a dotação
be que empregar¡ algum tempo n'esrre es~ do cloro parar-trial imp
ortar: na quantia paizes.
*Mol
_
de &41:0086724 réis, ser-«ln para :rrálenr
__-__yrb¡as~<_a'
Polo que drixn dito se rc que nm pm¡- esta de»pezn rollridn a receita da<
l'l
u
esc
and
llo
nll
u.lnl
orm
a
um
.tr-g nfco de bn¡ vontade e trabalho eram snli~ tes fontes: dos
aos IDl:3Sli'r5;lill r , ,i ornal do Aguada:
Í :lentos para satisfazer este dever, atten- do pé ri'altar'26 Siáiil réis, c
Fo¡ ainda na ultima quinta loira, em
dnedeb
dendo a este nerviço politico, Visto s. ex.“
pan-'t arzdieiwia, no trinunat d'esta Comar.- réis.
' 'poder obrar independentemente do parta
91185385 dove ler subida, cm Uma rapariga de Albergaria, morena.
'monta pelo menus na parte relativa a col- em \'istl do \'nlor da propriedade ter cru.:- olhos rscuros, rosto petutanle, euviuvnu
ha
ibgiadls.
tido, podendo-se mltular o augn ¡entrr u» mr'st do um homem \'elho, rlrenmatlrtco,
Porto
?elo decreto de 1 de dt-zelrro de trio!! 50 p. o; e o mesmo n ràpoito d .r na
parati-rico, n casou nuas em suguidn com
pode s. csll fazer vagar Midas na cadeiras d'altar, por ter augmentndu n po pulrrç pé um rapaz da villa. Fraude-s
[leal Tin-:tiro do S. Join. *Vão já muito
e
inventafm.
das calrirtnn das rollegrada!, transferindo
rio urpbanntogico, porque a rapariga mu- adiantados os ensaios das dncl'nn Favorita_
wet-us pontos conogos para ns cahidus
lleglur¡ paroelrlal r Vai pum girüna dvrlarou andar no em¡ ralado mir» Fin-gr¡ :Io destinar, v Huyuenntrs.

vamo, a que sn hà podia
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d'a'n " ttiorlrnes. Sem prrjndicar ns quadros anna¡ qu» re não no] ¡qu n'rsle pair (117533019. lla umnpequena histor
llonlt'm r-álrcou-sc no Trovador o tenor
ia de umas
que n tos se vier z¡ lixar, pode mandar ngisto pnruclrizrl. o qrntinha vendido, sem André .tnton.
ú de lanu-ntar n ílicriprães, que ella
.
.
.
os do Coruche para a sé tt'lirorn, or de rrut' tos respoitns_ Nos paiz
,slmngumuprucunçna da pntnctro marid
o, r- que pas-4
Sintaer para a do Lisboa e os de Cada» ha o maximo Cuidado (un sumir.” a "ur ;sairam logo para o dominio
do marido acleila para a dn Porto: e o: de Guimarães, mero annual de nasciirrentns
Principe ltea _Realismo hoje niesle
e oh¡ to.- para tual. O digno jul¡ m ft raparigi uma :venBarcellm c Vntr-nrn para n de Braga, tan- sa. ::cnh-uv!“ :t dilicreuya entre
un_ e ou- sab¡ observação, que tendia a acautetlnr theatro a ¡irem! 'o do Jumnwnw Walmor,
tos quantos Itre pareço que onnrportaeste tros, e d'atri sc lnmarnm as proxos direitos do nasnituro, n eita responde¡ musica do mars o Audrans.
ivlenrian
t'abidn, e os restantes para as dos blspm quo ella reclamar, pr'lu menos emr]uat|tu;mull0 :l pressa, a sorrirvs
e jovialrnente;
dos mais proximos. Lamego e -Bragançn
à trygtnne pllltllt'n. Neste paizj .rz o rc-

»E v. cx.“ sabe, snr. juiz, se o illlro,
gisto disperm pelos secretarias sem lrarrrkt ue trago no ventre, é do rneu primei
ro
bens. e applica o seu rendimento no um) alma caridosa que o cnlllju e o Im~ ma ridu!
HaqueL~E á¡ annunciada para as 8 tt-i a
Itu u no clnrn. como é _ determinado nn mpre, para os homrtls scienlrüm
primeira representação da operetta Giros tirarem¡ Calcule-se o assombro do tribunal.
tado (leon-lo.
N
/Ié yív'ofld, A peça é [10.513 em scena com
d'rllc as devidas illayñes e propor as tm'A tudo isto pode Lex! proceder lmme- cisas providencias.
Funeral da Inf-nl: I). .Im-la grande appara to.
epcris o Cullum da fazenda toma conta

'
É
:

l

'dinhmentm segundo a npiniio d'nns e _ llesrle 1862

o nos consta que se col- de Bragança'ltetas tres horas da
kr) depuis de regulamentado o decreto, se- lrgiasr esse reg
cri-indo-nos de urr¡ tarde Chegou r¡ ponte do caminho d». forro
gundô a opinião d'ontrur: unica ohjeqãn mappa pulrlirndu em !HELL vemos que do *nl o retrochor «lidadorn traze

ltcureios.~ltep

reseuton›se no sonhado
ndo a
que se'tenr nprnwntndo. Bias se ella tem ¡re-::c nnno houve no ~continente e ¡thrs
bordo o corpo da infanto_ que era ultimo. pela primeira vez n'este the tro,
a comedia de mstumes antigos, Guerras
valor, !unit é de rorncdiar: depende sun- 13 423'
Usadas; &kaowtoga
panlrnvto por sua mmde a rainh
.licor-im o da Magento“. original de
plenmenta d'nm bocado de traballio na com 96:20: 'o dos.
r
i
;na almada principele pelos
facção d'nm- pequeno regnlamonto. São
_io José da Silva morto pola Inquisi;
minutes.

,

r

principalrncnle dons os artigos g regula.

nesgnça-Dizrm de Aguada que no Pegaram JAS lrorlls da urna da ponte não
montar-determinar o modo como nado dia 12 do corrente, Augusto Tavares dalo noche o; srs. infanto B. Alfonso
e An-

scr !eita a arrecadação dos bens, e deñnir
os lugares eguans nu superiores ando doVem ser apreoenlados os restantes conov;

ím A730. .do ça_ qradou. sendo b¡saan 'armar',
7121131:. animo, a burn ar¡

Sílva. do Jal'ale de Madonna, bemquistnrguétc, e rr. presi nte ,do
jmh'ga on que o actor. Samantha-oo_
nonseliro e o sr.
mico impagavel.
de todos pel-n :mas lrallas qualidades¡ try'minislrn da: naming estrangeiros. '
,
'
Ar¡ rouoir.
mon a sinistra tradução de ir cortar atEm arguida destitan -o WSÚÍQ, que ee
guns ramos d'un¡ pinh “ro mnlto alto e compnntm de mais de trin
N. d'A.
ta carruagens,

Feito isto 'e renomado-nn minlere'm'ino grosso. @Mn nn tronco¡ uma cotada de conduz¡th toda' a casa civil e milita
r d'el›

gemia. Pia-gw .g
N'uma palavra; ás um¡

#dos nã" !em negra! ideal! mma dizia n
Rihcím não sn¡ em que peça.
las, la chega um dia em que lu, moliAs

A ESCBAVATUí
En queria vera branco, deuois da uns
poucos de ::ccqu pass dus na meio da¡
natureza inv ' ra e suñuuaulc dos climas

tropica a, mnmeado, bwllidü, acossadn, pel”

:das boas. l
urina ma»

a.
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na Cypriaua, querida mocidade-1.a lembras de nos ¡Madonna-quere; por for- ,NI sean das cair-elias Deus
andxva
Tu pmmeuelee, ó minha loura amante, ça divarciar-Ie, e não ha telegrammlz !aI-~ A recolher oileixz
das eslrellas,
Dar-me esta nome um beijo,
sos. não h¡ jaulares mui-champagne papa E quando.: eeifa de oiro terminav ' "
a
E eu venho nbr-io da luz doce e hrilhaute pé», 7 nãu_ h¡ eslraügv'mí, pur mais li- A lem Muse: Lev¡ as Miles heim;
(9¡ lua, que alem “ju.

no, que consiga desviar-le u'csse prnpnsi-

seguido cnmn se luas» uma fera; apanha- Busquf'mus' pois, qualquer local sqmbrio, to. iu lamas remedio se .io aeeeder nos
Leva p'ra sempre o espleuduruso sumiu,
do Vivo como um mvallo ou um (aum sei ¡
Embora sintas medir_
leu: desejus.
Os soe , e a liuiua languidez do luar,
yagcm. vmlcubmcnlc arr nuado dos luga- Que I lua espreita a; noites, pela asilo,
SEDES¡ a #me de se dar ares de que Qua eu em brrw_ (ão
rim, herda lançar
res queridas da sua iulnu
dus seu.: pra-E
Alravex du anoredol
ainda é luu marido: alguns. muitos. lemçpor sobre a sombra um lumin
oso mama_
uma, das sms rlucln, dus seu; amores de
esia rnnnia. Tampa perdilo! Na mnmunlo
animal; separada dos seus companheiros,
em que lu declaraslo n dlrnrcin, Pmbura Bula deixar_ Seuler
Pelos escuras sitios. pn'lerídua
dos Homens via
dos seus an¡
suus írmãu, .miarnós mnservemos n maior siluuuiu a lal rus- Na uagrura das funda::
Dan almas amorosas,
d ' sp'l'lnçau,
rado à fun; counluzldu n¡ nécua debaixu
peiIo-mvla
s
o
sabem,
ludos
u
voam.
melrinmos
,
esrula
ndo
os
dehvis
ruido!
A puras-1 dl! almae fem is
do chicote, dr'iüs o iulel'inr das serlñrs
i A
lhor do que tirasse silo publicado nn E a limpiduz dos olhos das
Das l'omeu murrnurusus;
trauma.
até á »vira dn mm' ?milan-uk¡ ahí a hor!Diario
de
Noliciasn.
melhor
duque se to*
E para nda guínrmus n'cssea tampos
do die um naviu- urmj lu com um iuumnse aununciado a píphmu e lamlmrl
'l'u has-d?, ó mm [besouro,
Album¡ Osorio da Únsbrurv
su muulão de carne vn- ao fundo Ile um
uüam de piulur~sc mrus senhores Polvilhar rle luzenles pyrilampoa
purão; rccelanIlo ou ali/11mm: e a luzl
Mn vao se rebocam; não ha pluluras, nao
0 leu cabello louro.
atravez da grmlp :lr farm (la P 'nlílhaç
Im cismelicus, não ua rremmles, nem Ira
debalumlD-ân ferozuwnlu pela
por
l: nós que cnnsigmm cnuullribos! leãu
Ilugallrârs
Famaca,
um pouun de ar, por uma pouca¡ ilc maudiruru das pnru sempre!,

diuca, por uniu série agum, wmra u rusw
dl car'gm eufurecirla. mnvulsa :invada pi¡Io desespera, pelo Ilelil'iü, ML¡ alienação
mental, com o* ullrus (em suugun. rugiudny
morduudu, m- lindu. ml mnr

n im bm-

sa e hnrrlznda ¡l'auuullo carrera empilhvlo

riu gente., llucluando rm ruby. u .lo grande mar
E' uma L'urinsiiludi' cslu que me rumo::

NA PRA lA

a

Uma historia de amor _

R a culpa, um parle. e dos senhores,
para que andavam por ahi a ¡ripudiur com
a eiposzr, mm o :ir lmuquillo de quem
(um
em baixo, z¡ port¡v a elerululade ao
l'l
seu dispór, como um coupé que se aluga
à< uuras i
Arlliur (era o nome du duscnnhocidal
All! comu este rlivorciu à qua eu quc› segui¡ o seu cuminhu, ollmudu-lrequanleg
ria que o sr. Snrduu se revolusau,~que meulie pan¡ inn e via Aurora a acompa
-

tudu u seu ulrnto, lulu a sua intemgen

nlial-o sempre mm a \'l Lu até dmnppnnãcvr. Não duviilou qnd um acusa felir'o
levou pnr aquullos s.le n lal hora: a loise abyrmmlo em mil Mim ”wa. prajuclou
avú, pur' Meu viam), pnr seu lalaravñ. como se presa a minh
a voz ¡ix-«ral
ella . m nas não abandnnava wma Cy- e curirivlumçñ- sobre o que lim fizera
senOuerimn ver chegado a pnrlo de sala-i»
prima não ahandunou o x ido.
lir aquella mrmusa menina, uãu ntlnnndu
murilo. Àrrímn ln, sumi-mmm.,emmuyre llllima llúr da minha príum'cr
a.
Isso A que .wria :levei s um lrium- porém cama fd!“I-il cnuuacudnra da aún
ciilo, L'l
o «.Ie cima ilc um liriln ¡unlle luvbi-Iha uma myusntc pw'rülmallll;
pho. .. lêxperimcrue, amiun SnnlcuL Qqu alt-'kim qua 0m lJrr-va se transformar-il
du ruilawrus em lnnni'umy . (iuindudulu: vila »iron-a, lrirw, magrm
la,
saiu!
Fm nun violenta pAIXãO, omni¡ da !aulln
ao cunwz na paula de um czhu. Lami» ?o segreiluu-me -nBu voltarei! Esper
.M- sc simplíllmvn n
a!al da poça: em rehvnn n lnccndio. 0 nrasu ainda n favana lnldn mmu um lrapo immuruln mm
vez rlia umer e camara . bastaram os meu) n'um conjum-iura.
dois hnlduu ¡líigiuu lle _ rbarculo
;w
i'ux_
_
_ Dupont, a barca navrpuu líupira,
camalõour
llma pohra, lcvauluudu para elle
las Ilu qu ;'rmuell “VW-i'll““ “4 Pr““ '1* (lcúaruln apena:: lumirrusa
rsulru,
Que importa a i-olligo e quem tem vin- ru u enrugado. espuma lim sllpplli'a um
nll' n
(qulv, un .ol u ira moswau, como um larwlo em ([lil'. o luun
idu ullmr lllauilu culiml
le .vnqu
mau_ ¡Jellimlu pur Caridadu uma esmalla.
¡nar!
vendido ahi llnalmvnlB pnr 141!"
.una-mma um.
e rm-luurhulicn_
me lá. :lim Arthur, deixundwllva
dúlllñr'h, :In #mixxmiu ill' uru laanwlrnu, 'e cu liquei'me na p ia_ só c aman
le,
os divuru m nã“ parun uu murJiíldP.. Pas- nas mirus uma moeda de praia -Ullie
Iii,
que u luva cuum puzlc mira .1 r
, que u ¡
* na vrqo ao longe II Iml'ca emule
smux
Mulas,
divorrmum-nm
uu
que
é
um
ncurescvnlou @m srguludn r sahi, me direr
"um. ' ugrumlu-n. applicmdwlhe cly~le- que Mula
lrawrme quanta me Icvuul
chamar e «u Minie madura». Muliurul quem é uma gentil menina que all v
rl's. mí sl lnllmllm purgae pornwin 1h! um
(Iuv- \ri le adlrclíwr c como elle ja faz jznkllal
chawllm rwurvu Ínlrllíllltivifl un gur'lla
r
leu hrar u ¡nu-run. u asporrimn diazembru,
Hum
da
Inu_
Essa, respondeu a velha, hu du ser a i
r'nmo Mun¡ us alvml.
r'nl'ul''em falling. n wmn a mmulhnr mu mu Aurora, mana do seulmr .Morgana,
mas; até que, ruuil ¡ui
e Cumumlheiraa. n lr uzirmula do mio a que lamas vezes me !em mularl
paudu a lUl'vSü um puncn snhrn si [IJ-“MH“,
o a mma.
aswlnar
um
m
Nus
quiilux
.1
luncliwsy
iu
E'
!ão Ima rxwllillal. . .
priumlru (Ie mim rm rlrñn_ tli'pllid de I'uphnmu :la \'I'Hli
. . A \'clhicu'l A ?dude
Por iiimrmmllu d'usla mullil-r que tão
mr: , |30|' rim am pf' .an /› nrrr' um"
sun-¡Mn! Começa ' rleímrrsu de ~-r lru- a prupnslm aupurcueu. Arll
lur frz riu-gar
do ¡nur-Im, ma m um“ c um' u lgndáu
do fumo, prinu _ ii-su a sur. .r lrucla do ás mãos iln sua sumir uma carl
a d'aumr
lngliez u um L'Inpvu (lv' (uh-ira, c vas* com
Chãu.
e puucos momentos (lopois lillhil elle 1a
na mais u Im ' a tem :ln exxlin, n'uuui
Tr' le. muito u' lc! |› inlilc clamamos certeza da que ura corrospuudídu.
llwim quga. sub¡an r- lriálI-JI rumo a das
, * .
-lmsli de IJ¡\'0('|',lU§,^llnl quwumux mind
N'um dns ultimos ¡rcriurlus du uma ¡R- 'v
liviurlmx.
Ill-iv Mm: ao mvnos sumgwlu a e. : car¡ :la-lhe alla:
«P
i-nurecidamenlu que
A iglmrullfid di lingua eu runlia umun
Diz uiuilo bem. minha querida Cypria- lu, hr prum) vüjo-prmrrul
lo uãu ir com .~c nãu aprrsenlu, fazano em uuanln
ouve Mar em lnrnmue ,crndr'lñlIu-u n - livurcirmo-uud
I'll::
ra
minha
pro
'n
nfllgi'
nlar
a
al.
qria
do
pur algum lemlm .1 um nnnimm .lu. '1›
Pais. allual :lc conhs. o que vem a sur mundo . Di XDm<l|Jk.IJ›°Í(l'n1-ll]el iàquc lór posswel evgrirdo da nussa um-içãil. M'uu
runhwd nunca polera lavar a bem a ml~
mullu llruu'wm nu :lu :nulla :Hum: ill. a vir . deslc n insl-mlc cm qui- «,«rmnue
mc não con. ulirarn que ou vivesse com nha iuclinap
pela senhor ou pur qual:
qu, lui pmxiulum Í'Iluh rua uma líllg'Jil- àié ao mumenln nm que um cwcuu irul=l~
»ssa querida usp
que hum amei, :I mi< quer outro qm- não swjn de
sua 93mm.
gem LlllÍVr'l'ñll pari as rwlirñne lir' him-un Preula atira para ima :lu u
mua, nim ;Il ;rc morulad 7p›rm¡llam-me \'l~ D'or
a arame prucum as minhrre Cill'lílá de:
que m: ¡Ii mui n lmrnun qu" uherlccu; ll um dl: pru de term, em que vai »nv-:H
ver (17m e~la vvlu: ralmgenla, cum a mi- !nim d'umzi peJra qui- ha de
ha u [um ip' Num-lili' ma Maga! pin v. u o »squecimenlo dos \'nu
unclmlrlll', ~
:enfia um nha !reinqu llunu .lá eq unus acuslumaJuuloá um¡ velh
ir para d . ul
m o lnlIlYD .rprv-a. \'u nu divorlrin sum solução da nununuinladc?
l ln.: um com 0 uniu) . Dc cru-me com deixar as sua» a. Ani den' .i tambem
queira pm anular par.. mz .› lu app““O il' nr , sempre o ilivurcxol
e com as ll|4^|l$ ucliuhual
ção un :vç iu» m- w wir' _L mui. \luíllq'zlmih pur nas Ilimrmir da \'eII- ella,
_N u, nñal Tu és lrun'la do chão, a
lll
persua rx- m-n › o "UÍP-l .un uni, ht*
< u -~ malumo-graudc v' aralc 0m que u
iuvencivelmpnm. Queria ver lá man ¡rmãa Ella ia partir! Da uma galera
ein, ludos as .in argumentos. lados o:
braum; depois ile uma viagem il'i- us. já reulinnu-si- saudosa na arnurada.
seus brilham . suphismlli. iu; engana elle
anteriuruwulc i'
por seu pue, por sun E cu m¡ dizer~lhe mluus, sem
dizer nada, cwnlrn em arquiva maridude, n ver se

paul?! E expl andu cam ma_ nu meum
l'nllPim a ll'l luun \wir-lu' In liulu o .um
a intellin'n
humziuu rui 'i- nx l. r d'elln'
para a; lit'u'»~i›|adl's da \'Id¡ currelaliva,

' !mula d» chão apudrece: ria pndrliláu n '
ç, amu: se smlbcsiumúi mulu íslu é m1
rom ns mínimas. o( minsmus geram ;Is
por .'úrn-divorcinmu-nus da iulanria._ midcm
iw. T--m pariu 4. full¡ ninwla um
r

vs !Musas um Ja ¡rn/Und“ em que .u. ¡dh-orem s~
:iamos papá,

LJ¡

Assim Cunlinuuu pur :il-.runs mEZFS rslu
mysloriosa mrrespnurlvuci
até qu:: um
¡2in Arthur rycebvu :r seguinte carla:

gal é n Ultrium-u clmma
nuzr.rã,~orrn0 Ciariulu e! o rr pouso¡ Depoia que wliilm l.: [1de i
E sa linÁui I'm u prrln apiPanc-a ¡fum Lange- nu duellu da .iSenlu . Aligvrlu- l¡Ip nim coslumasue ans
I,\rl|rur. lri Lc: são ax' novas que Imja
custar? Puis ain
pequí-nu lu'm n u.
\'arclaummas da adnl: Ci'llcla, da mnrulm . livur J Que leu
Mm¡ cunllmlu iluücubllu
Lilo rluranlc luda a l leuliu a dar-l.
Tmuu :r Iu'glm Cumu lmlu o mais que o do. . 4
um \'rda senão divurcmr-Le! Que re padale'num “5 110551"? I'I'IBFÕ", e mia ams nla
prelo ílpltll'ic rn Chacara :le seu duma,
Au! como é duro c cruel *le l“VIIlTiO! ', ora custar que a vida .»u divurci
que me c
cumlrgu_ purqui' Il_ *
u
de
qucru crñr que a Il'dl'W) :run-ud se hill'
Da tudo nos quercriim. \ih'fll' an- 1 1'!
ru se a a uuh'a .lu Iilur a uniu
119m mm n- ml rui _ pr'rlii' [IAICIIÍ'IÉKIUL
da_ honras, dos lim
ilus dislirrr-ç~'›i›s_v ll acabuu-se. Cheguu u ultimo divoruio. ohr lia Lulu. il'e: a palu'u ir
Fa J nn
Mu') wi N' , pm'qu' lrav IJ4 Js applausas da multi ZH, dos mma-J;
UIZ muito bem, minha quer¡ la (Iypriana "E“'e 5“"“ M“" , qua SÓ IIL'Il' em pasçuudu ml
. = da hislhría na que dá u nim, dos Lriuuxplms. gluril, de
-dlvorriemu-nus.
Í s u bulmll!
:i ruvu uuulnilu o
gru. eu u. a alrm Ill:
lmlu, vexueplu il'eslu alügro u querida
alreurulo c'n que alahurura_ poi: pm] a pcr~
anima:
_m hu uu . !aula ::outra u P" , uu¡ poqu duidl_ Iciiiua. Manim, di líu sou pelo divorcíu/ u lanln que ru- Ifcllumeule
'dcunlccerqllc seu :nlrríuuu umiva": j' d'i-sle arli 7 omle ha vslu rara
mça .1 tmn num“ a
'A de perlencer. sum, suubnudn ¡Jr-aee, Vivendi) de rlli'ne
ar pan pspuea :r ua e o
qualiilarlu 412 sm um». rmnu u na nnênia
súmme u qu~ c' uril -sem cum Í.~ ra .adoran
do
q
ruiwlo
das
fu'
_ r
_
5*“? alterada por mm u ua da: mais ale-gm uma dasJe ju :he pului ussugumr é que
q
um
a
níngu«.-m
lu cuvolwr a“uâuxa ¡›
[U a \'l'h L' @FME 3 [eliminar !31942 espiñtuasas colneilias du que uu lenha ¡ nunca ella seria Pspusa Íir: seu subriulm.
é que u branco. rln
(lc [ralada numa o
ro perigo finais deliciosa sensação! mcmrrria.
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